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Rövidítések feloldása 

Formázások magyarázata 

Megjegyzések a füzet használatához 
 

 

 

 L liturgus 

 É  énekvezér  

 Gy gyülekezet  

A hét napjai kezdőbetűjükkel rövidítve szerepelnek.  

 

 

Bizonyos címsorokon, rövidítéseken és 

énekszámokon kívül félkörvér  betűvel szedtük azokat a 

magánhangzókat, melyeken hajlítás éneklendő  

Bizonyos címsorokon és utasításokon kívül dőlt  

betűvel szedtük mindazt,  amit a Gyülekezet (is) 

megszólaltat .  

Az énekek kiírt  kezdősorait az énekvezér énekli , majd 

a dőlten és aláhúzva szedett  résztől  a gyülekezet is  

bekapcsolódik.  

 

 

Az imádságos részeknél a reggeli áhítatoknál a  

Benedictus és Miatyánk, a napközi áhítatoknál a Miatyánk, 

az esti áhítatoknál a Magni ficat és a Miatyánk kötelező, a 

többi elmaradhat,  különösen, ha van a nap másik 

áhítatánál.  
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Reggeli áhítat Böjt első napján  

/2021.II.17./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Reggeli dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 251/1-2) 
 

L a helyére megy. 
 

c) Reggeli bűnbánati ének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 427/1-2) 
 

 A gyülekezet leül. 

 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

[vagy a nap böjti zsoltára: 57. zsoltárból] 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Könyörülj, Istenem, könyörülj rajtam, 

 mert nálad keres oltalmat a lelkem! 

 Szárnyaid árnyékában keresek oltalmat, 

 míg elvonul a veszedelem. 

Gy A felséges Istenhez kiáltok, Istenhez, aki mellém áll. 

É Segítséget küld nekem a mennyből, csúffá teszi üldözőimet. 

 Isten elküldi szeretetét és hűségét.  

Gy Oroszlánok között fekszem, amelyek felfalják az embereket. 

 Foguk lándzsa és nyíl, nyelvük éles kard.  

É Magasztaljanak téged a mennyben, Istenem, 

 dicsőítsenek az egész földön! 

Gy Hálót vetettek lábaim elé, megalázták lelkemet. 

 Vermet ástak nekem, de maguk estek bele.  
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É Kész a szívem, Istenem, kész a szívem arra, 

 hogy énekeljek és zengedezzek. 

Gy Ébredj, lelkem, ébredj, lant és hárfa, hadd ébresszem a hajnalt! 

É Magasztallak, Uram, a népek közt, 

 zsoltárt zengek rólad a nemzetek közt, 

 mert szereteted az égig ér, hűséged a magas fellegekig. 

Gy Magasztaljanak téged a mennyben, Istenem, 

 dicsőítsenek az egész földön! 

É Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek. 

Gy Miképpen volt kezdetben most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. 

É/Gy Ámen. 
 

b) Zsoltárkönyörgés (63 az énekeskönyvből végig vagy 1-2, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Isten, te vagy én Istenem, Jó reggel kereslek tégedet 
 

c) A hét zsoltára (31 az énekeskönyvből 1-13 vagy 1-3, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Uram, én csak tebenned bíztam, Őrizz meg kegyesen 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Mt 6,16-21 3Móz 11 Jn 10,16-21 
 

Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen. 
 

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (461 vagy, ha van igehirdetés, ahhoz választott) 

 majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

   Bár bűn és kín gyötör, És nehéz bár szívem 
 

A gyülekezet feláll.  
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IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

a) Benedictus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) A közösség imája (É): ha van, állandó gyülekezeti és előre kért imák 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, azért, 

hogy a párkapcsolatokban a te hűséged és szereteted tükröződjék, és tegyen 

boldoggá! 

 

d) Az énekeskönyv 229. énekének imádkozása 
 

e) Saját csendes ima 

 

f) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy…) 

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Reggeli áhítat Böjt második napján  

/2021.II.18./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Reggeli dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 251/1-2) 
 

L a helyére megy. 
 

c) Reggeli bűnbánati ének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 427/1-2) 
 

 A gyülekezet leül. 

 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

[vagy a nap böjti zsoltára: 6. zsoltárból] 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Uram, ne feddj meg haragodban, ne ostorozz indulatodban! 

Gy Kegyelmezz, Uram, mert elcsüggedtem, gyógyíts meg, Uram, 

 mert reszketnek tagjaim!  

É Lelkem is csupa reszketés, és te, Uram, meddig késel? 

Gy Fordulj hozzám, Uram, mentsd meg életemet, 

 szabadíts meg, mert irgalmas vagy! 

É Mert a halál után nem emlegetnek téged, 

 ki ad hálát neked a sírban? 

Gy Belefáradtam a sóhajtozásba. 

 Egész éjjel könnyekkel áztatom ágyamat, 

 könnyeimmel öntözöm fekvőhelyemet. 

É Szemem elhomályosodott a bánattól, 

 fénye megtört sok ellenségem miatt.  
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Gy Távozzatok tőlem mind, ti gonosztevők, 

 mert meghallotta az Úr hangos sírásomat! 

É Meghallgatta könyörgésemet az Úr, imádságomat elfogadta az Úr. 

Gy Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek. 

É Miképpen volt kezdetben most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. 

É/Gy Ámen. 
 

b) Zsoltárkönyörgés (63 az énekeskönyvből végig vagy 1-2, vagy az 

 ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Isten, te vagy én Istenem, Jó reggel kereslek tégedet 
 

c) A hét zsoltára (31 az énekeskönyvből 1,15-19 vagy 1,15, vagy az 

 ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Uram, én csak tebenned bíztam, Őrizz meg kegyesen 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Kol 3,5-11 3Móz 12 Jn 10,22-30 
 

Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen. 
 

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (207 vagy, ha van igehirdetés, ahhoz választott)  

 majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

   Seregeknek hatalmas nagy királya, Könyörgésem székedet megtalálja 
 

A gyülekezet feláll.  
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IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

a) Benedictus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) A közösség imája: ha van, állandó gyülekezeti és előre kért imák 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, azért, 

hogy a párkapcsolatokban a te hűséged és szereteted tükröződjék, és tegyen 

boldoggá! 
 

d) Az énekeskönyv 229. énekének imádkozása 
 

e) Saját csendes ima 

 

f) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy…) 

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Reggeli áhítat Böjt harmadik napján  

/2021.II.19./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Reggeli dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 251/1-2) 
 

L a helyére megy. 
 

c) Reggeli bűnbánati ének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 427/1-2) 
 

 A gyülekezet leül. 

 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

[vagy a nap böjti zsoltára: 13. zsoltárból] 
 

É Böjt idejében a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Meddig tart ez, Uram? Végképp megfeledkeztél rólam? 

Gy Meddig kell magamban tanakodnom, 

 és bánkódnom szívemben naponként? 

 Meddig kerekedhetik fölém ellenségem? 

É Tekints rám, hallgass meg, Uram, Istenem! 

 Tartsd meg szemem ragyogását, ne jöjjön rám halálos álom! 

Gy Ne mondhassa ellenségem: Végeztem vele! 

 Ne ujjonghassanak ellenfeleim, hogy ingadozom! 

É Mert én hűségedben bízom, szívből ujjongok, 

 hogy megsegítesz. Éneklek az Úrnak, mert jót tett velem. 

Gy Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek. 

É Miképpen volt kezdetben most és mindenkor 

 és minörökkön-örökké. 

É/GY Ámen.  



12 

 

b) Zsoltárkönyörgés (63 az énekeskönyvből végig vagy 1-2, vagy az  

 ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Isten, te vagy én Istenem, Jó reggel kereslek tégedet 
 

c) A hét zsoltára (31 az énekeskönyvből 1-13 vagy 1-3, vagy az  

 ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Uram, én csak tebenned bíztam, Őrizz meg kegyesen 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Róm 7,14-25a 3Móz 13,1-28 Jn 10,31-42 
 

Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen. 
 

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (461 vagy, ha van igehirdetés, ahhoz választott) 

 majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

   Bár bűn és kín gyötör, És nehéz bár szívem 
 

A gyülekezet feláll. 

 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

a) Benedictus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) A közösség imája (É): ha van, állandó gyülekezeti és előre kért imák 

 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, azért, 

hogy a párkapcsolatokban a te hűséged és szereteted tükröződjék, és tegyen 

boldoggá!  
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d) Az énekeskönyv 229. énekének imádkozása 
 

e) Saját csendes ima 

 

f) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy…) 

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Reggeli áhítat Böjt negyedik napján  

/2021.II.20./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Reggeli dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 251/1-2) 
 

L a helyére megy. 
 

c) Reggeli bűnbánati ének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 427/1-2) 
 

 A gyülekezet leül. 

 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

[vagy a nap böjti zsoltára: 140. zsoltárból] 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Ments meg, Uram, a gonosz emberektől, 

 oltalmazz meg az erőszakos emberektől, 

Gy akik rosszat terveznek szívükben, 

 minden nap háborúságot szítanak! 

É Nyelvük éles, mint a kígyóé, viperaméreg van ajkukon. 

Gy Őrizz meg, Uram, a bűnösök hatalmától, 

 oltalmazz meg az erőszakos emberektől, 

 akik jártomban el akarnak gáncsolni! 

É Tőrt vetettek nekem a gőgös emberek, 

 köteleket és hálót feszítettek ki, 

 az út mentén csapdát állítottak nekem. 

Gy Te vagy Istenem - mondom az Úrnak -, 

 figyelj hát, Uram, könyörgő szavamra!  
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É Én Uram, Uram, hatalmas szabadítóm, 

 te véded fejemet a küzdelem napján. 

Gy Ne teljesítsd, Uram, a bűnös kívánságát, 

 ne engedd sikerülni terveit, ne fuvalkodhasson fel! 

É Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek. 

Gy Miképpen volt kezdetben most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. 

É/Gy Ámen. 
 

b) Zsoltárkönyörgés (63 az énekeskönyvből végig vagy 1-2, vagy az 

 ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Isten, te vagy én Istenem, Jó reggel kereslek tégedet 
 

c) A hét zsoltára (31 az énekeskönyvből 1,15-19 vagy 1,15, vagy az 

 ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Uram, én csak tebenned bíztam, Őrizz meg kegyesen 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Zak 7,2-13 3Móz 13,29-59 Jn 11,1-16 
 

Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen. 
 

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (207 vagy, ha van igehirdetés, ahhoz választott) 

 majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

   Seregeknek hatalmas nagy királya, Könyörgésem székedet megtalálja 
 

A gyülekezet feláll.  
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IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

a) Benedictus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) A közösség imája (É): ha van, állandó gyülekezeti és előre kért imák 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, azért, 

hogy a párkapcsolatokban a te hűséged és szereteted tükröződjék, és tegyen 

boldoggá! 
 

d) Az énekeskönyv 229. énekének imádkozása 
 

e) Saját csendes ima 

 

f) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy…) 

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Reggeli áhítat Böjt ötödik napján  

/2021.II.21./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Reggeli dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 251/1-2) 
 

L a helyére megy. 
 

c) Reggeli bűnbánati ének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 427/1-2) 
 

 A gyülekezet leül. 

 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

[vagy a nap böjti zsoltára: 91. zsoltárból] 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Aki a Felséges rejtekében lakik, a Mindenható árnyékában pihen, 

Gy az ezt mondhatja az Úrnak: 

 Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom! 

É Mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, 

 a pusztító dögvésztől. 

Gy Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, 

 pajzs és páncél a hűsége. 

É Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal, 

Gy sem a homályban lopódzó dögvésztől, 

 sem a délben pusztító ragálytól. 

É Ha ezren esnek is el melletted, és tízezren jobbod felől, 

 téged akkor sem ér el. 

Gy A te szemed csak nézi, és meglátja a bűnösök bűnhődését. 

É Ha az Urat tartod oltalmadnak, a Felségest hajlékodnak,  
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Gy nem érhet téged baj, sátradhoz közel sem férhet csapás. 

É Mert megparancsolja angyalainak, 

 hogy vigyázzanak rád minden utadon, 

Gy kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. 

É Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek. 

Gy Miképpen volt kezdetben most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. 

É/Gy Ámen. 
 

b) Zsoltárkönyörgés (121 az énekeskönyvből vagy az 

 ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Szemem a hegyekre vetem, Onnan felül nékem Minden segedelmem 
 

c) A hét zsoltára (80/1-7,11 vagy  1-3,11 az énekeskönyvből, vagy az 

 ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Hallgasd meg Izráel pásztora, És Józsefnek vezérlő Ura 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Mt 4,1-11 3Móz14,1-32 Jn 11,17-32 
 

Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen. 
 

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (220 vagy, ha van igehirdetés, ahhoz választott)  

 majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

  Bocsásd meg Úristen, Ifjúságomnak vétkét 
 

A gyülekezet feláll.  
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IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

a) Benedictus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) A közösség imája (É): ha van, állandó gyülekezeti és előre kért imák 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, azért, 

hogy ebben az évben a böjtünk igazi, lelki áldozat lehessen teelőtted! 
 

d) Az énekeskönyv 229. énekének imádkozása 
 

e) Saját csendes ima 

 

f) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy…) 

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Reggeli áhítat Böjt hatodik napján  

/2021.II.22./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Reggeli dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 251/1-2) 
 

L a helyére megy. 
 

c) Reggeli bűnbánati ének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 427/1-2) 
 

 A gyülekezet leül. 

 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

[vagy a nap böjti zsoltára: 42. zsoltárból] 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, 

 úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem! 

Gy Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten után: 

 Mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt? 

É Könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal, 

 mert egész nap ezt mondogatják nekem: Hol van a te Istened? 

Gy Kiöntöm lelkemet, és arra emlékezem, 

 hogy milyen tömeggel vonultam, 

 és hogyan vezettem Isten házához hangos ujjongással 

 és hálaénekkel az ünneplő sokaságot. 

É Miért csüggedsz el, lelkem, miért háborogsz bennem? 

 Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért! 

Gy Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek.  



21 

 

É Miképpen volt kezdetben most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. 

É/Gy Ámen. 
 

b) Zsoltárkönyörgés (121 az énekeskönyvből vagy az 

 ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Szemem a hegyekre vetem, Onnan felül nékem Minden segedelmem 
 

c) A hét zsoltára (80/1-3,8-11 vagy 1,3,11  az énekeskönyvből, vagy az 

 ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Hallgasd meg Izráel pásztora, És Józsefnek vezérlő Ura 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

2Thessz 3,1-5 3Móz 14,33-57 Jn 11,33-44 
 

Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen. 
 

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (464 vagy, ha van igehirdetés, ahhoz választott) 

 majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

  Jöjj, királyom, Jézusom, Szívem, íme, megnyitom 
 

A gyülekezet feláll. 

 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

a) Benedictus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) A közösség imája (É): ha van, állandó gyülekezeti és előre kért imák  
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c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, azért, 

hogy ebben az évben a böjtünk igazi, lelki áldozat lehessen teelőtted! 
 

d) Az énekeskönyv 229. énekének imádkozása 
 

e) Saját csendes ima 

 

f) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy…) 

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  



23 

 

Reggeli áhítat Böjt hetedik napján  

/2021.II.23./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Reggeli dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 251/1-2) 
 

L a helyére megy. 
 

c) Reggeli bűnbánati ének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 427/1-2) 
 

 A gyülekezet leül. 

 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

[vagy a nap böjti zsoltára: 42. zsoltárból] 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Nappal szeretetét rendeli mellém, éjjel éneket ad számba az Úr; 

 imádságot életem Istenéhez. 

Gy Ezt mondom Istenemnek, kőszálamnak: 

 Miért feledkeztél el rólam? 

 Miért kell gyászban járnom, miért gyötör az ellenség? 

É Mintha csontjaimat tördelnék, amikor gyaláznak ellenfeleim, 

 mert egész nap ezt mondogatják nekem: Hol van a te Istened? 

Gy Miért csüggedsz el, lelkem, miért háborogsz bennem? 

 Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek! 

É Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek. 

Gy Miképpen volt kezdetben most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. 

É/Gy Ámen.  
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b) Zsoltárkönyörgés (121 az énekeskönyvből vagy az 

 ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Szemem a hegyekre vetem, Onnan felül nékem Minden segedelmem 
 

c) A hét zsoltára (80/1-7,11 vagy  1-3,11 az énekeskönyvből, vagy az  

 ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Hallgasd meg Izráel pásztora, És Józsefnek vezérlő Ura 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Jób 1,1-22 3Móz 15 Jn 11,45-52 
 

Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen. 
 

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (220 vagy, ha van igehirdetés, ahhoz választott) 

 majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

  Bocsásd meg Úristen, Ifjúságomnak vétkét 
 

A gyülekezet feláll. 

 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

a) Benedictus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) A közösség imája (É): ha van, állandó gyülekezeti és előre kért imák 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, azért, 

hogy ebben az évben a böjtünk igazi, lelki áldozat lehessen teelőtted!  
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d) Az énekeskönyv 229. énekének imádkozása 
 

e) Saját csendes ima 

 

f) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy…) 

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Reggeli áhítat Böjt nyolcadik napján  

/2021.II.24./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Reggeli dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 251/1-2) 
 

L a helyére megy. 
 

c) Reggeli bűnbánati ének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 427/1-2) 
 

 A gyülekezet leül. 

 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

[vagy a nap böjti zsoltára: 6. zsoltárból] 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Hallgass meg, ha hozzád kiáltok, igazságos Istenem! 

 Szorult helyzetemből adj nekem kiutat, könyörülj rajtam, 

 hallgasd meg imámat!  

Gy Tudjátok meg, hogy az Úr csodákat tesz hívével! 

 Meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltok. 

É Sokan mondják: Bár jó napokat látnánk, 

 és ránk ragyogna orcád világossága, Urunk! 

Gy Békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, 

 Uram, hogy biztonságban élhessek! 

É Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek. 

Gy Miképpen volt kezdetben most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. 

É/Gy Ámen.  



27 

 

b) Zsoltárkönyörgés (121 az énekeskönyvből vagy az 

 ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Szemem a hegyekre vetem, Onnan felül nékem Minden segedelmem 
 

c) A hét zsoltára (80/1-3,8-11 vagy 1,3,11 az énekeskönyvből, vagy az 

 ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Hallgasd meg Izráel pásztora, És Józsefnek vezérlő Ura 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

5 Móz 8,11-18 3Móz 16 Jn 11,53-57 
 

Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen. 
 

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (464 vagy, ha van igehirdetés, ahhoz választott) 

 majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

  Jöjj, királyom, Jézusom, Szívem, íme megnyitom 
 

A gyülekezet feláll. 
 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

a) Benedictus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) A közösség imája (É): ha van, állandó gyülekezeti és előre kért imák 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, azért, 

hogy ebben az évben a böjtünk igazi, lelki áldozat lehessen teelőtted! 

 

d) Az énekeskönyv 229. énekének imádkozása  
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e) Saját csendes ima 

 

f) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy…) 

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Reggeli áhítat Böjt kilencedik napján  

/2021.II.25./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Reggeli dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 251/1-2) 
 

L a helyére megy. 
 

c) Reggeli bűnbánati ének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 427/1-2) 
 

 A gyülekezet leül. 

 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

[vagy a nap böjti zsoltára:109. zsoltárból] 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Te, Uram, Uram, tégy jót velem nevedért! 

 Jóságos szereteteddel ments meg engem! 

Gy Mert én nyomorult és szegény vagyok, a szívem is sajog bennem. 

É Mint megnyúlt árnyéknak, úgy kell elmennem, 

 elsöpörnek, mint a sáskát. 

Gy Térdem rogyadozik a koplalás miatt, testem lefogyott, sovány. 

É Gyalázatos lettem az emberek előtt, 

 néznek rám, és fejüket csóválják. 

Gy Segíts meg, Uram, Istenem! Szabadíts meg kegyelmesen! 

É Hadd tudják meg, hogy ez a te kezed műve, 

 hogy te tetted ezt, Uram! 

Gy Ha ők átkoznak is, te megáldasz, ha rám támadnak, 

 megszégyenülnek, szolgád pedig örülni fog. 
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É Vádlóimat borítsa gyalázat, lepje el őket a szégyen, 

 mint egy köpeny! 

Gy Hangos szóval magasztalom az Urat, 

 és dicsérem őt a sokaság előtt, 

É mert odaáll a szegény pártjára, megszabadítja a halálos ítélettől. 

Gy Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek. 

É Miképpen volt kezdetben most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. 

É/Gy Ámen. 
 

b) Zsoltárkönyörgés (121 az énekeskönyvből vagy az 

 ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Szemem a hegyekre vetem, Onnan felül nékem Minden segedelmem 
 

c) A hét zsoltára (80/1-7,11 vagy  1-3,11 az énekeskönyvből, vagy az 

 ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Hallgasd meg Izráel pásztora, És Józsefnek vezérlő Ura 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Jak 4,1-10 3Móz 17 Jn 12,1-11 
 

Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen. 
 

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (220 vagy, ha van igehirdetés, ahhoz választott) 

 majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

  Bocsásd meg Úristen, Ifjúságomnak vétkét 
 

A gyülekezet feláll.  
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IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

a) Benedictus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) A közösség imája (É): ha van, állandó gyülekezeti és előre kért imák 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, azért, 

hogy ebben az évben a böjtünk igazi, lelki áldozat lehessen teelőtted! 
 

d) Az énekeskönyv 229. énekének imádkozása 
 

e) Saját csendes ima 

 

f) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy…) 

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Reggeli áhítat Böjt tízedik napján  

/2021.II.26./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Reggeli dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 251/1-2) 
 

L a helyére megy. 
 

c) Reggeli bűnbánati ének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 427/1-2) 
 

 A gyülekezet leül. 

 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)  
 

[vagy a nap böjti zsoltára: 39. zsoltárból] 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Add tudtomra, Uram, életem végét, meddig tart napjaim sora, 

 hadd tudjam meg, milyen mulandó vagyok! 

Gy Íme, arasznyivá tetted napjaimat, életem ideje semmiség előtted. 

 Mint egy lehelet, annyit ér minden ember, aki él. 

É Árnyékként jár-kel itt az ember, bizony hiába vesződik. 

 Gyűjtöget, de nem tudja, ki fogja hasznát venni. 

Gy Így hát mit várhatok, Uram? Egyedül benned reménykedem! 

É Ments meg az ellenem vétőktől, 

 ne engedd, hogy a bolondok gyalázzanak! 

Gy Néma maradok, nem nyitom ki számat, hiszen te munkálkodsz. 

É Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek. 

Gy Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. 

É/Gy Ámen.  
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b) Zsoltárkönyörgés (121 az énekeskönyvből vagy az 

 ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Szemem a hegyekre vetem, Onnan felül nékem Minden segedelmem 
 

c) A hét zsoltára (80/1-3,8-11 vagy 1,311  az énekeskönyvből, vagy az 

 ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Hallgasd meg Izráel pásztora, És Józsefnek vezérlő Ura 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Zsid 2,11-18 3Móz 18 Jn 12,12-19 
 

Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen. 
 

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (464 vagy, ha van igehirdetés, ahhoz választott) 

 majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

  Jöjj, királyom, Jézusom, Szívem, íme megnyitom 
 

A gyülekezet feláll. 

 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

a) Benedictus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) A közösség imája (É): ha van, állandó gyülekezeti és előre kért imák 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, azért, 

hogy ebben az évben a böjtünk igazi, lelki áldozat lehessen teelőtted! 

 

d) Az énekeskönyv 229. énekének imádkozása  
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e) Saját csendes ima 

 

f) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy…) 

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Reggeli áhítat Böjt tizenegyedik napján  

/2021.II.27./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Reggeli dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 251/1-2) 
 

L a helyére megy. 
 

c) Reggei bűnbánati ének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 427/1-2) 
 

 A gyülekezet leül. 

 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

[vagy a nap böjti zsoltára: 17. zsoltárból É és Gy] 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Uram, hallgasd meg igaz ügyemet, figyelj esedezésemre! 

 Ügyelj imádságomra, mert ajkam nem csalárd. 

Gy Tőled jön felmentő ítéletem, hiszen látja szemed az igazságot. 

É Megvizsgáltad szívemet, meglátogattál éjjel. 

 Próbára tettél, nem találsz bennem álnokságot, 

 nem jön ki ilyen a számon. 

Gy Bármit tettek az emberek, 

 én a te beszédedre figyelve őrizkedtem az erőszakosok útjától. 

É Lépteim ösvényeidhez ragaszkodnak, nem inognak meg lépteim. 

Gy Hozzád kiáltok, mert meghallgatsz, Istenem. 

 Fordítsd felém füledet, hallgasd meg beszédemet! 

É Tégy csodát híveddel, mert te megszabadítod azokat, 

 akik jobbodhoz menekülnek támadóik elől. 

Gy Őrizz engem, mint szemed fényét, rejts el szárnyaid árnyékába...  
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É Én pedig meglátom orcádat, mint igaz ember, 

 öröm tölt el, ha meglátlak, amikor fölébredek. 

Gy Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek. 

É Miképpen volt kezdetben, most és mindekor 

 és mindörökkön-örökké. 

É/Gy: Ámen. 
 

b) Zsoltárkönyörgés (121 az énekeskönyvből vagy az 

 ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Szemem a hegyekre vetem, Onnan felül nékem Minden segedelmem 
 

c) A hét zsoltára (80/1-7,11 vagy  1-3,11 az énekeskönyvből, vagy az 

 ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Hallgasd meg Izráel pásztora, És Józsefnek vezérlő Ura 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Róm 6,12-18 3Móz 19 Jn 12,20-26 
 

Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen. 
 

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (220 vagy, ha van igehirdetés, ahhoz választott) 

 majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

  Bocsásd meg Úristen, Ifjúságomnak vétkét 
 

A gyülekezet feláll.  
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IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

a) Benedictus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 

 

b) A közösség imája (É): ha van, állandó gyülekezeti és előre kért imák 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, azért, 

hogy ebben az évben a böjtünk igazi, lelki áldozat lehessen teelőtted! 
 

d) Az énekeskönyv 229. énekének imádkozása 
 

e) Saját csendes ima 

 

f) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy…) 

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Napközi áhítat Böjt első  hetében  

/2021.II.17-20./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Napközi dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 452/1,6-8) 
 

L a helyére megy. 
 

c) Napközi bűnbánati ének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 438/1-2) 

 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (123 az énekeskönyvből vagy az 

 ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Tehozzád szemeimet, Úr Isten, Emelem az égben 
 

c) A hét zsoltára (71 jelzett versei az énekeskönyvből vagy az 

 ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

Sze,P: 1-11 vagy 1-2,5 Tebenned bízom, én Istenem, Kérlek, oltalmazz 
 

Cs,Szo: 1,12-17 vagy 1,14,17 Tebenned bízom, én Istenem, Kérlek 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a)Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Sze Mt 6,16-21 3Móz 11 Jn 10,16-21 

Cs Kol 3,5-11 3Móz 12 Jn 10,22-30 
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P Róm 7,14-25s 3Móz 13,1-28 Jn 10,31-42 

Szo Zak 7,2-13 3Móz 13,29-59 Jn 11,1-16 
 

Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen. 
 

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Gyülekezeti ének majd verzikulus énekelhető az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

Sze,P: 454 Ez a világ csak bú halma, Nincs itt senkinek nyugalma 
 

Cs,Szo:  216 Végtelen irgalmú Isten, hozzád kiáltok, E nagy mélységekből 
 

d) Igei hitvallás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

A gyülekezet feláll. 

 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

a) A közösség imája (É): ha van, állandó gyülekezeti és előre kért imák 
 

b) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, azért, 

hogy a párkapcsolatokban a te hűséged és szereteted tükröződjék, és tegyen 

boldoggá! 
 

c) Saját csendes ima (végén É: Ámen.) 
 

d) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy…) 

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

c) Befejező könyörgés (ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 

 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Napközi áhítat Böjt második hetében  

/2021.III.21-27./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Napközi dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 452/ 1,6-8) 
 

L a helyére megy. 
 

c) Napközi bűnbánati ének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 438/1-2) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (70 az énekeskönyvből vagy az 

 ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Siess, ments meg, Uram Isten, Mert benned bízom teljes szívvel 
 

c) A hét zsoltára (79 jelzett versei az énekeskönyvből vagy az 

 ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

V,K,Cs,Szo: 1-4 vagy 1,6-7 Öröködbe, Uram, pogányok jöttek És szent 
 

H,Sze,P: 1,5-7 vagy 1,6-7 Öröködbe, Uram… És szent templomodat 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Mt 4,1-1 3Móz 14,1-32 Jn 11,17-32 

H 2 Thessz 3,1-5 3Móz 14,33-57 Jn 11,33-44 



41 

 

K Jób 1,1-22 3Móz 15 Jn11,45-52 

Sze 5 Móz 8,11-18 3Móz 16 Jn 11,53-57 

Cs Jak 4,1-10 3Móz 17 Jn 12,1-11 

P Zsid 2,11-18 3Móz 18 Jn 12,12-19 

Szo Róm 6,12-18 3Móz 19 Jn 12,20-26 
 

Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen. 
 

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Gyülekezeti ének majd verzikulus énekelhető az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

V,K,Cs,Szo: 456 Hatalmas Isten, könyörgünk, Szent felségedhez 
 

H,Sze,P:  218 Életünknek rendiben körülvesz a halál, Segedelmet 
 

d) Igei hitvallás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

A gyülekezet feláll. 
 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 
 

a) A közösség imája (É): ha van, állandó gyülekezeti és előre kért imák 
 

b) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, azért, 

hogy ebben az évben a böjtünk igazi, lelki áldozat lehessen teelőtted! 
 

c) Saját csendes ima (végén É: Ámen.) 
 

d) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy…) 
 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

c) Befejező könyörgés (L és Gy az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Esti áhítat Böjt első napján  

/2021.II.17./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Esti dicséret ( ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 252/1-2) 
 

L a helyére megy. 
 

c) Esti bűnbánati ének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 424/1-2) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

[vagy a nap böjti zsoltára: 57. zsoltárból] 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Könyörülj, Istenem, könyörülj rajtam, 

 mert nálad keres oltalmat a lelkem! 

 Szárnyaid árnyékában keresek oltalmat, 

 míg elvonul a veszedelem. 

Gy A felséges Istenhez kiáltok, Istenhez, aki mellém áll. 

É Segítséget küld nekem a mennyből, csúffá teszi üldözőimet. 

 Isten elküldi szeretetét és hűségét. 

Gy Oroszlánok között fekszem, amelyek felfalják az embereket. 

 Foguk lándzsa és nyíl, nyelvük éles kard. 

É Magasztaljanak téged a mennyben, Istenem, 

 dicsőítsenek az egész földön! 

Gy Hálót vetettek lábaim elé, megalázták lelkemet. 

 Vermet ástak nekem, de maguk estek bele.  
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É Kész a szívem, Istenem, kész a szívem arra, 

 hogy énekeljek és zengedezzek. 

Gy Ébredj, lelkem, ébredj, lant és hárfa, hadd ébresszem a hajnalt! 

É Magasztallak, Uram, a népek közt, 

 zsoltárt zengek rólad a nemzetek közt, mert szereteted az égig ér, 

 hűséged a magas fellegekig. 

Gy Magasztaljanak téged a mennyben, Istenem, 

 dicsőítsenek az egész földön! 

É Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek. 

Gy Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. 

É/Gy Ámen. 
 

b) Zsoltárkönyörgés (38 az énekeskönyvből végig vagy 1-2,4,22, vagy 

 ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Haragodnak nagy voltában, Megindulván, ne feddj meg, Uram, engem 
 

c) A hét zsoltára (43 az énekeskönyvből végig vagy 1-3, vagy az 

 ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Ítélj meg engemet, Úr Isten, És fogadd fel én ügyemet 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Mt 6,16-21 3Móz 11 Jn 10,16-21 
 

Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen. 
 

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (213 vagy, ha van igehirdetés, ahhoz választott) 

 majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

   Mindenható Úr Isten, Mi bűnös emberek 
 

A gyülekezet feláll.  
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e) Nicea-Konstantinápolyi Hitvallás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

a) Magnificat (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) A közösség imája (É): ha van, állandó gyülekezeti és előre kért imák 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, azért, 

hogy a párkapcsolatokban a te hűséged és szereteted tükröződjék, és tegyen 

boldoggá! 
 

d) Az énekeskönyv 229. énekének imádkozása 
 

e) Saját csendes ima 

 

f) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy…) 

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

Benedicamus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Esti áhítat Böjt második napján  

/2021.II.18./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Esti dicséret ( ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 252/1-2) 
 

L a helyére megy. 
 

c) Esti bűnbánati ének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 424/1-2) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

[vagy a nap böjti zsoltára: 6. zsoltárból] 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Uram, ne feddj meg haragodban, ne ostorozz indulatodban! 

Gy Kegyelmezz, Uram, mert elcsüggedtem, 

 gyógyíts meg, Uram, mert reszketnek tagjaim! 

É Lelkem is csupa reszketés, és te, Uram, meddig késel? 

Gy Fordulj hozzám, Uram, mentsd meg életemet, 

 szabadíts meg, mert irgalmas vagy! 

É Mert a halál után nem emlegetnek téged, 

 ki ad hálát neked a sírban? 

Gy Belefáradtam a sóhajtozásba. 

 Egész éjjel könnyekkel áztatom ágyamat, 

 könnyeimmel öntözöm fekvőhelyemet. 

É Szemem elhomályosodott a bánattól, 

 fénye megtört sok ellenségem miatt.  
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Gy Távozzatok tőlem mind, ti gonosztevők, 

 mert meghallotta az Úr hangos sírásomat! 

É Meghallgatta könyörgésemet az Úr, 

 imádságomat elfogadta az Úr. 

Gy Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek. 

É Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. 

É/Gy Ámen. 
 

b) Zsoltárkönyörgés (38 az énekeskönyvből végig vagy 1-2,4,22, vagy 

 ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Haragodnak nagy voltában, Megindulván, ne feddj meg, Uram, engem 
 

c) A hét zsoltára (43 az énekeskönyvből végig vagy 1-3, vagy az 

 ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Ítélj meg engemet, Úr Isten, És fogadd fel én ügyemet 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Kol 3,5-11 3Móz 12 Jn 10,22-30 
 

Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen. 
 

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (206 végig vagy 1-4,11, vagy, ha van igehirdetés, 

 ahhoz választott) majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

   Én Istenem, Sok nagy bűnöm, Lelkemet szorongatják 
 

A gyülekezet feláll. 
 

e) Nicea-Konstantinápolyi Hitvallás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)  
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IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

a) Magnificat (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) A közösség imája (É): ha van, állandó gyülekezeti és előre kért imák 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, azért, 

hogy a párkapcsolatokban a te hűséged és szereteted tükröződjék, és tegyen 

boldoggá! 
 

d) Az énekeskönyv 229. énekének imádkozása 
 

e) Saját csendes ima 

 

f) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy…) 

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

Benedicamus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Esti áhítat Böjt harmadik napján  

/2021.II.19./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Esti dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 252/1-2) 
 

L a helyére megy. 
 

c) Esti bűnbánati ének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 424/1-2) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)  
 

[vagy a nap böjti zsoltára: 13. zsoltárból] 
 

É Böjt idejében a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Meddig tart ez, Uram? Végképp megfeledkeztél rólam? 

Gy Meddig kell magamban tanakodnom, 

 és bánkódnom szívemben naponként? 

 Meddig kerekedhetik fölém ellenségem? 

É Tekints rám, hallgass meg, Uram, Istenem! 

 Tartsd meg szemem ragyogását, ne jöjjön rám halálos álom! 

Gy Ne mondhassa ellenségem: Végeztem vele! 

 Ne ujjonghassanak ellenfeleim, hogy ingadozom! 

É Mert én hűségedben bízom, szívből ujjongok, 

 hogy megsegítesz. Éneklek az Úrnak, mert jót tett velem. 

Gy Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek. 

É Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. 

É/Gy Ámen.  
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b) Zsoltárkönyörgés (38 az énekeskönyvből végig vagy 1-2,4,22, vagy  

 ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Haragodnak nagy voltában, Megindulván, ne feddj meg, Uram, engem 
 

c) A hét zsoltára (43 az énekeskönyvből végig vagy 1-3, vagy az 

 ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Ítélj meg engemet, Úr Isten, És fogadd fel én ügyemet 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Róm 7,14-25a 3Móz 13,1-28 Jn 10,31-42 
 

Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen. 
 

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (213 vagy, ha van igehirdetés, ahhoz választott) 

 majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

   Mindenható Úr Isten, Mi bűnös emberek 
 

A gyülekezet feláll. 
 

e) Nicea-Konstantinápolyi Hitvallás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 

 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

a) Magnificat (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) A közösség imája (É): ha van, állandó gyülekezeti és előre kért imák  
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c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, azért, 

hogy a párkapcsolatokban a te hűséged és szereteted tükröződjék, és tegyen 

boldoggá! 

 

d) Az énekeskönyv 229. énekének imádkozása 
 

e) Saját csendes ima 

 

f) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy…) 

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

Benedicamus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Esti áhítat Böjt negyedik napján  

/2021.II.20./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Esti dicséret ( ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 252/1-2) 
 

L a helyére megy. 
 

c) Esti bűnbánati ének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 424/1-2) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

[vagy a nap böjti zsoltára: 140. zsoltárból] 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Ments meg, Uram, a gonosz emberektől, 

 oltalmazz meg az erőszakos emberektől, 

Gy akik rosszat terveznek szívükben, 

 minden nap háborúságot szítanak! 

É Nyelvük éles, mint a kígyóé, viperaméreg van ajkukon. 

Gy Őrizz meg, Uram, a bűnösök hatalmától, 

 oltalmazz meg az erőszakos emberektől, 

 akik jártomban el akarnak gáncsolni! 

É Tőrt vetettek nekem a gőgös emberek, 

 köteleket és hálót feszítettek ki, 

 az út mentén csapdát állítottak nekem. 

Gy Te vagy Istenem - mondom az Úrnak -, 

 figyelj hát, Uram, könyörgő szavamra!  
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É Én Uram, Uram, hatalmas szabadítóm, 

 te véded fejemet a küzdelem napján. 

Gy Ne teljesítsd, Uram, a bűnös kívánságát, 

 ne engedd sikerülni terveit, ne fuvalkodhasson fel! 

É Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek. 

Gy Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. 

É/Gy Ámen. 

 

b) Zsoltárkönyörgés (38 az énekeskönyvből végig vagy 1-2,4,22, vagy 

 ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Haragodnak nagy voltában, Megindulván, ne feddj meg, Uram, engem 
 

c) A hét zsoltára (43 az énekeskönyvből végig vagy 1-3, vagy az 

 ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Ítélj meg engemet, Úr Isten, És fogadd fel én ügyemet 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Zak 7,2-13 3Móz 13,29-59 Jn 11,1-16 
 

Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen. 
 

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (206 végig vagy 1-4,11, vagy, ha van igehirdetés, 

 ahhoz választott) majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
  

   Én Istenem, Sok nagy bűnöm, Lelkemet szorongatják 
 

A gyülekezet feláll. 
 

e) Nicea-Konstantinápolyi Hitvallás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)  
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IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

a) Magnificat (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) A közösség imája (É): ha van, állandó gyülekezeti és előre kért imák 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, azért, 

hogy a párkapcsolatokban a te hűséged és szereteted tükröződjék, és tegyen 

boldoggá! 
 

d) Az énekeskönyv 229. énekének imádkozása 
 

e) Saját csendes ima 

 

f) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy…) 

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

Benedicamus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Esti áhítat Böjt ötödik napján  

/2021.II.21./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Esti dicséret ( ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 252/1-2) 
 

L a helyére megy. 
 

c) Esti bűnbánati ének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 424/1-2) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

[vagy a nap böjti zsoltára: 91. zsoltárból] 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Aki a Felséges rejtekében lakik, a Mindenható árnyékában pihen, 

Gy az ezt mondhatja az Úrnak: 

 Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom! 

É Mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, 

 a pusztító dögvésztől. 

Gy Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, 

 pajzs és páncél a hűsége. 

É Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal, 

Gy sem a homályban lopódzó dögvésztől, 

 sem a délben pusztító ragálytól. 

É Ha ezren esnek is el melletted, és tízezren jobbod felől, 

 téged akkor sem ér el. 

Gy A te szemed csak nézi, és meglátja a bűnösök bűnhődését. 

É Ha az Urat tartod oltalmadnak, a Felségest hajlékodnak,  
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Gy nem érhet téged baj, sátradhoz közel sem férhet csapás. 

É Mert megparancsolja angyalainak, 

 hogy vigyázzanak rád minden utadon, 

Gy kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. 

É Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek. 

Gy Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. 

É/Gy Ámen. 

 

b) Zsoltárkönyörgés (32 az énekeskönyvből végig  vagy 1-3, vagy az 

 ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Ó, mely boldog az oly ember éltében, Akit az Isten bevett kegyelmébe 
 

c) A hét zsoltára (3 az énekeskönyvből végig vagy 1-2, vagy az 

 ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Ó, mely sokan vannak, Akik háborgatnak 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Mt 4,1-11 3Móz 14,1-32 Jn 11,17-32 
 

Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen. 
 

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (217 végig vagy 1-3, vagy, ha van igehirdetés, ahhoz 

 választott) majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

   Bűnösök hozzád kiáltunk: Úr Isten, könyörülj rajtunk 
 

A gyülekezet feláll. 

 

e) Nicea-Konstantinápolyi Hitvallás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)  
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IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

a) Magnificat (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) A közösség imája (É): ha van, állandó gyülekezeti és előre kért imák 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, azért, 

hogy ebben az évben a böjtünk igazi, lelki áldozat lehessen teelőtted! 
 

d) Az énekeskönyv 229. énekének imádkozása 
 

e) Saját csendes ima 

 

f) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy…) 

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

Benedicamus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Esti áhítat Böjt hatodik napján  

/2021.II.22./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Esti dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 252/1-2) 
 

L a helyére megy. 
 

c) Esti bűnbánati ének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 424/1-2) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

[vagy a nap böjti zsoltára: 42. zsoltárból] 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, 

 úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem! 

Gy Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten után: 

 Mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt? 

É Könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal, 

 mert egész nap ezt mondogatják nekem: Hol van a te Istened? 

Gy Kiöntöm lelkemet, és arra emlékezem, 

 hogy milyen tömeggel vonultam, 

 és hogyan vezettem Isten házához hangos ujjongással 

 és hálaénekkel az ünneplő sokaságot. 

É Miért csüggedsz el, lelkem, miért háborogsz bennem? 

 Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért! 

Gy Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek.  
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É Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. 

É/Gy Ámen. 

 

b) Zsoltárkönyörgés (32 az énekeskönyvből végig  vagy 1-3, vagy az 

 ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Ó, mely boldog az oly ember éltében, Akit az Isten bevett kegyelmébe 
 

c) A hét zsoltára (3 az énekeskönyvből végig vagy 1-2, vagy az 

 ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Ó, mely sokan vannak, Akik háborgatnak 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

2 Thessz 3,1-5 3Móz 14,33-57 Jn 11,33-44 
 

Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen. 
 

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (460 vagy, ha van igehirdetés, ahhoz választott) 

 majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

   Amint vagyok, sok bűn alatt, De hallva hívó hangodat 
 

A gyülekezet feláll. 
 

e) Nicea-Konstantinápolyi Hitvallás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 

 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

a) Magnificat (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) A közösség imája (É): ha van, állandó gyülekezeti és előre kért imák  
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c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, azért, 

hogy ebben az évben a böjtünk igazi, lelki áldozat lehessen teelőtted! 
 

d) Az énekeskönyv 229. énekének imádkozása 
 

e) Saját csendes ima 

 

f) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy…) 

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

Benedicamus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  



60 

 

Esti áhítat Böjt hetedik napján  

/2021.II.23./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Esti dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 252/1-2) 
 

L a helyére megy. 
 

c) Esti bűnbánati ének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 424/1-2) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

[vagy a nap böjti zsoltára: 42. zsoltárból] 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Nappal szeretetét rendeli mellém, éjjel éneket ad számba az Úr; 

 imádságot életem Istenéhez. 

Gy Ezt mondom Istenemnek, kőszálamnak: 

 Miért feledkeztél el rólam? 

 Miért kell gyászban járnom, miért gyötör az ellenség? 

É Mintha csontjaimat tördelnék, amikor gyaláznak ellenfeleim, 

 mert egész nap ezt mondogatják nekem: Hol van a te Istened? 

Gy Miért csüggedsz el, lelkem, miért háborogsz bennem? 

 Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek! 

É Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek. 

Gy Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. 

É/Gy Ámen.  
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b) Zsoltárkönyörgés (32 az énekeskönyvből végig  vagy 1-3, vagy az 

 ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Ó, mely boldog az oly ember éltében, Akit az Isten bevett kegyelmébe 
 

c) A hét zsoltára (3 az énekeskönyvből végig vagy 1-2, vagy az 

 ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Ó, mely sokan vannak, Akik háborgatnak 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Jób 1,1-22 3Móz 15 Jn 11,45-52 
 

Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen. 
 

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (217 végig vagy 1-3 vagy, ha van igehirdetés, ahhoz 

 választott) majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

   Bűnösök hozzád kiáltunk: Úr Isten, könyörülj rajtunk 
 

A gyülekezet feláll. 
 

e) Nicea-Konstantinápolyi Hitvallás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 

 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

a) Magnificat (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) A közösség imája (É): ha van, állandó gyülekezeti és előre kért imák 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, azért, 

hogy ebben az évben a böjtünk igazi, lelki áldozat lehessen teelőtted!  
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d) Az énekeskönyv 229. énekének imádkozása 
 

e) Saját csendes ima 

 

f) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy…) 

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

Benedicamus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Esti áhítat Böjt nyolcadik napján  

/2021.II.24./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Esti dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 252/1-2) 
 

L a helyére megy. 
 

c) Esti bűnbánati ének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 424/1-2) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

[vagy a nap böjti zsoltára: 4. zsoltárból] 

 
É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Hallgass meg, ha hozzád kiáltok, igazságos Istenem! 

 Szorult helyzetemből adj nekem kiutat, könyörülj rajtam, 

 hallgasd meg imámat! 

Gy Tudjátok meg, hogy az Úr csodákat tesz hívével! 

 Meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltok. 

É Sokan mondják: Bár jó napokat látnánk, 

 és ránk ragyogna orcád világossága, Urunk! 

Gy Békében fekszem le, és el is alszom, 

 mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek! 

É Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek. 

Gy Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. 

É/Gy Ámen.  
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b) Zsoltárkönyörgés (32 az énekeskönyvből végig  vagy 1-3, vagy az 

 ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Ó, mely boldog az oly ember éltében, Akit az Isten bevett kegyelmébe 
 

c) A hét zsoltára (3 az énekeskönyvből végig vagy 1-2, vagy az 

 ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Ó, mely sokan vannak, Akik háborgatnak 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

5Móz 8,11-18 3Móz 16 Jn 11,53-57 
 

Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen. 
 

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (460 vagy, ha van igehirdetés, ahhoz választott) 

 majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

   Amint vagyok, sok bűn alatt, De hallva hívó hangodat 
 

A gyülekezet feláll. 
 

e) Nicea-Konstantinápolyi Hitvallás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 

 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

a) Magnificat (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) A közösség imája (É): ha van, állandó gyülekezeti és előre kért imák 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, azért, 

hogy ebben az évben a böjtünk igazi, lelki áldozat lehessen teelőtted!  



65 

 

d) Az énekeskönyv 229. énekének imádkozása 
 

e) Saját csendes ima 

 

f) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy…) 

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

Benedicamus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Esti áhítat Böjt kilencedik napján  

/2021.II.25./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Esti dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 252/1-2) 
 

L a helyére megy. 
 

c) Esti bűnbánati ének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 424/1-2) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

[vagy a nap böjti zsoltára: 109. zsoltárból] 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Te, Uram, Uram, tégy jót velem nevedért! 

 Jóságos szereteteddel ments meg engem! 

Gy Mert én nyomorult és szegény vagyok, a szívem is sajog bennem. 

É Mint megnyúlt árnyéknak, úgy kell elmennem, 

 elsöpörnek, mint a sáskát. 

Gy Térdem rogyadozik a koplalás miatt, testem lefogyott, sovány. 

É Gyalázatos lettem az emberek előtt, néznek rám, 

 és fejüket csóválják. 

Gy Segíts meg, Uram, Istenem! Szabadíts meg kegyelmesen! 

É Hadd tudják meg, hogy ez a te kezed műve, 

 hogy te tetted ezt, Uram! 

Gy Ha ők átkoznak is, te megáldasz, 

 ha rám támadnak, megszégyenülnek, szolgád pedig örülni fog.  
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É Vádlóimat borítsa gyalázat, lepje el őket a szégyen, 

 mint egy köpeny! 

Gy Hangos szóval magasztalom az Urat, 

 és dicsérem őt a sokaság előtt, 

É mert odaáll a szegény pártjára, megszabadítja a halálos ítélettől. 

Gy Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek. 

É Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. 

É/Gy Ámen. 

 

b) Zsoltárkönyörgés (32 az énekeskönyvből végig  vagy 1-3, vagy az 

 ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Ó, mely boldog az oly ember éltében, Akit az Isten bevett kegyelmébe 
 

c) A hét zsoltára (3 az énekeskönyvből végig vagy 1-2, vagy az 

 ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Ó, mely sokan vannak, Akik háborgatnak 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Jak 4,1-10 3Móz 17 Jn 12,1-11 
 

Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen. 
 

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (217 végig vagy 1-3 vagy, ha van igehirdetés, ahhoz 

 választott) majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

   Bűnösök hozzád kiáltunk: Úr Isten, könyörülj rajtunk 
 

A gyülekezet feláll. 
 

e) Nicea-Konstantinápolyi Hitvallás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)  
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IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

a) Magnificat (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) A közösség imája (É): ha van, állandó gyülekezeti és előre kért imák 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, azért, 

hogy ebben az évben a böjtünk igazi, lelki áldozat lehessen teelőtted! 
 

d) Az énekeskönyv 229. énekének imádkozása 
 

e) Saját csendes ima 

 

f) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy…) 

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

Benedicamus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Esti áhítat Böjt tizedik napján  

/2021.II.26./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Esti dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 252/1-2) 
 

L a helyére megy. 
 

c) Esti bűnbánati ének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 424/1-2) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

[vagy a nap böjti zsoltára: 39. zsoltárból] 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Add tudtomra, Uram, életem végét, meddig tart napjaim sora, 

 hadd tudjam meg, milyen mulandó vagyok! 

Gy Íme, arasznyivá tetted napjaimat, életem ideje semmiség előtted. 

 Mint egy lehelet, annyit ér minden ember, aki él. 

É Árnyékként jár-kel itt az ember, bizony hiába vesződik. 

 Gyűjtöget, de nem tudja, ki fogja hasznát venni. 

Gy Így hát mit várhatok, Uram? Egyedül benned reménykedem! 

É Ments meg az ellenem vétőktől, 

 ne engedd, hogy a bolondok gyalázzanak! 

Gy Néma maradok, nem nyitom ki számat, hiszen te munkálkodsz. 

É Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek. 

Gy Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. 

É/Gy Ámen.  
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b) Zsoltárkönyörgés (32 az énekeskönyvből végig  vagy 1-3, vagy az 

 ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Ó, mely boldog az oly ember éltében, Akit az Isten bevett kegyelmébe 
 

c) A hét zsoltára (3 az énekeskönyvből végig vagy 1-2, vagy az 

 ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Ó, mely sokan vannak,  

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Zsid 2,11-18 3Móz 18 Jn 12,12-19 
 

Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen. 
 

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (460 vagy, ha van igehirdetés, ahhoz választott) 

 majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

   Amint vagyok, sok bűn alatt, De hallva hívó hangodat 
 

A gyülekezet feláll. 
 

e) Nicea-Konstantinápolyi Hitvallás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 

 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

a) Magnificat (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) A közösség imája (É): ha van, állandó gyülekezeti és előre kért imák 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, azért, 

hogy ebben az évben a böjtünk igazi, lelki áldozat lehessen teelőtted!  
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d) Az énekeskönyv 229. énekének imádkozása 
 

e) Saját csendes ima 

 

f) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy…) 

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

Benedicamus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Esti áhítat Böjt tizenegyedik napján  

/2021.II.27./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Esti dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 252/1-2) 
 

L a helyére megy. 
 

c) Esti bűnbánati ének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 424/1-2) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

[vagy a nap böjti zsoltára: 17. zsoltárból] 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Uram, hallgasd meg igaz ügyemet, figyelj esedezésemre! 

 Ügyelj imádságomra, mert ajkam nem csalárd. 

Gy Tőled jön felmentő ítéletem, hiszen látja szemed az igazságot.  

É Megvizsgáltad szívemet, meglátogattál éjjel. 

 Próbára tettél, nem találsz bennem álnokságot, 

 nem jön ki ilyen a számon. 

Gy Bármit tettek az emberek, 

 én a te beszédedre figyelve őrizkedtem az erőszakosok útjától. 

É Lépteim ösvényeidhez ragaszkodnak, nem inognak meg lépteim. 

Gy Hozzád kiáltok, mert meghallgatsz, Istenem. 

 Fordítsd felém füledet, hallgasd meg beszédemet! 

É Tégy csodát híveddel, mert te megszabadítod azokat, 

 akik jobbodhoz menekülnek támadóik elől. 

Gy Őrizz engem, mint szemed fényét, rejts el szárnyaid árnyékába  
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É Én pedig meglátom orcádat, mint igaz ember, 

 öröm tölt el, ha meglátlak, amikor fölébredek. 

Gy Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek. 

É Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. 

É/Gy Ámen. 

 

b) Zsoltárkönyörgés (32 az énekeskönyvből végig  vagy 1-3, vagy az 

 ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Ó, mely boldog az oly ember éltében, Akit az Isten bevett kegyelmébe 
 

c) A hét zsoltára (3 az énekeskönyvből végig vagy 1-2, vagy az 

 ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Ó, mely sokan vannak, Akik háborgatnak 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Róm 6,12-18 3Móz 19 Jn 12,20-26 
 

Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen. 
 

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (217 végig vagy 1-3 vagy, ha van igehirdetés, ahhoz 

 választott) majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 

 

   Bűnösök hozzád kiáltunk: Úr Isten, könyörülj rajtunk 
 

A gyülekezet feláll. 
 

e) Nicea-Konstantinápolyi Hitvallás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)  
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IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

a) Magnificat (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) A közösség imája (É): ha van, állandó gyülekezeti és előre kért imák 

 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, azért, 

hogy ebben az évben a böjtünk igazi, lelki áldozat lehessen teelőtted! 
 

d) Az énekeskönyv 229. énekének imádkozása 
 

e) Saját csendes ima 

 

f) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy…) 

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

Benedicamus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Reggeli áhítat Évszaki része Böjt idején  
 

I/a) Bevezető könyörgés 
 

L       Úristen,  nyisd  meg  a  mi   a-ja-kin-kat, 

 
Gy   És a mi szánk hirdeti a te di-csé-re-te-det. 

 

I/b) Reggeli dicséret (251/1-2) 
 

   Meghódol lelkem tenéked nagy Felség, Szentháromságban ki vagy 

 

I/c) Reggeli bűnbánati ének (438/1-2) 
 

Hallottuk, Jézus, miképpen hívogatsz, Sietünk hozzád 

 

II/a) Évszaki zsoltár (61. zsoltárból) 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Hallgasd meg panaszomat, Istenem, figyelj imádságomra! 

Gy A föld végéről kiáltok hozzád, mert elepedt a szívem. 

É Vezess el engem a kősziklára, mert az igen magas nekem! 

Gy Hiszen te vagy menedékem, erős bástyám az ellenség ellen. 

É Hadd lakjam mindig sátradban, 

 hadd meneküljek szárnyad oltalmába! 

Gy Mert hallottad, Istenem, amit megfogadtam, 

 a nevedet félőkkel együtt adtál nekem örökséget. 

É Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentlélek Istennek. 

Gy Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

 és mindörökkön örökké. 

É/Gy Ámen.  
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III/c) Responzórium 

 

          

É majd Gy:   Jé  - zus  Krisztus, élő Is - ten - nek szent Fi - a, 

      Ir - gal - mazz mi - ne - künk! É: Ki meg-üresítvén magad, a 

       kísértőn győ-zel-met  vet-tél, Gy: Ir - gal - mazz mi - ne - künk! 

É: Di-cső - ség az Atyának és Fiúnak és Szent - lé- lek Is-tennek! 

majd Gy ismétli az elejétől („Jézus Krisztus …”) 
 

III/d) Verzikulus 
 

É:    Az Úristen  parancsolt  az ő  angyalainak  tefelő - led, 

Gy: hogy megőrizzenek téged minden utaid  -   -   -  -  ban. 
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IV/a) Benedictus 
 

      Ha   em-be-rek -nek    és  an-gya -lok-nak nyel-vü -kön  szól-nék, 

      de  sze-re -te -tem nem vol-na,    o -lyan  vol-nék, mint  a  zen -gő érc, 

         és    a   pen-gő    cim -ba -lom. 

t.5.      

 

I:   Áldott az Úr, Izráel Istene, 

 * hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét, 

II: És felemelte az üdvösségnek szarvát nékünk  

 * az ő gyermekének, Dávidnak házában, 

I:   A mint szólott az ő szent prófétáinak szája által, 

 * kik eleitől fogva voltak, 

II: Hogy a mi ellenségeinktől megszabadít, 

 * és mindazoknak kezéből, a kik minket gyűlölnek; 

I:   Hogy irgalmasságot cselekedjék a mi atyáinkkal, 

 * és megemlékezzék az ő szent szövetségéről, 

II: Az esküvésről, a melylyel megesküdt Ábrahámnak, 

 * a mi atyánknak, hogy ő megadja nékünk, 

I:   Hogy megszabadulván a mi ellenségeink kezéből, 

 * félelem nélkül szolgáljunk néki, 

II: Szentségben és igazságban ő előtte 

 * a mi életünknek minden napjaiban. 

I:   Te pedig kis gyermek, a magasságos Isten prófétájának hivattatol; 

 * mert az Úr előtt jársz, hogy az ő útait megkészítsed; 

II: És az üdvösség ismeretére megtanítsad az ő népét, 

 * a bűnöknek bocsánatjában. 
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t.5.      
 

I:   A mi Istenünk nagy irgalmasságáért, 

 * a melylyel meglátogatott minket a naptámadat a magasságból, 

II: Hogy megjelenjék azoknak, a kik a sötétségben és a halálnak 

 árnyékában ülnek; 

 * hogy igazgassa a mi lábainkat a békességnek útjára! 
 

I/II:   Dicsőség az Atyának és a Fiúnak, * és a Szentlélek Istennek. 

          Miképpen kezdetben volt, most és mindenkor 

 * és mindörökkön örökké. Ámen. 

 

Antifóna megismétlése 
 

V/a) Záróének (177) 
 

   Urunk, irgalmazz nékünk! Krisztus, irgalmazz nékünk! 
 

V/b) Áldás 
 

L: Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor 

hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, amely 

minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a 

Krisztus Jézusban.  
 

Gy: Ámen. 
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Napközi áhítat Évszaki része Böjt idején  
 

I/a) Bevezető könyörgés 
 

     

          Ha    te  meg nem    tar   -   tasz,     U -  ram   Is  -   ten, 

   
           Hi   -   á  - ba   vi- gyáz - nak         a     mi    sze - me - ink. 
 

I/b) Napközi dicséret (452/1,6-8) 
 

   Jézus, édes emlékezet, Te adsz szívünknek örömet 
 

I/c) Napközi bűnbánati ének (427/1-2) 
 

      Lelkem hozzád kíván menni, Veled lenni, Ó, életem kővára 

 

II/a) Évszaki zsoltár (10. zsoltárból) 
 

É Böjt idejében a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Állj elő, Uram, emeld föl kezedet, Istenem! 

 Ne feledkezz meg a nyomorultakról! 

Gy Miért vetheti meg Istent a bűnös, 

 miért mondhatja magában: Nem lesz számonkérés?! 

É Pedig te látod a vészt és a bánatot, 

 rátekintesz, és a kezedben tartod. 

 Rád bízhatja megát a gyámoltalan, az árvának te vagy a segítője. 

Gy Törd össze a bűnös hatalmát, 

 a gonosztól kérd számon bűnét, hogy nyoma se maradjon! 

É Király lesz az Úr mindörökké, 

 a pogányok pedig kivesznek az országból. 

Gy Az alázatosak kívánságát meghallgatod, Uram. 

 Megerősíted szívüket, feléjük fordítod füledet, véded az árva és 

 az elnyomott ügyét, hogy ne hatalmaskodjék többé senki a földön. 

É Dicsőség az Atyának és Fiúnak és a Szentlélek Istennek. 

Gy Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

 és mindörökkön örökké. 

É/Gy Ámen.  
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III/c) Verzikulus 
 

É:    Az Úristen  parancsolt  az ő  angyalainak  tefelő - led, 

Gy: hogy megőrizzenek téged minden utaid  -   -   -  -  ban. 
 

III/d) Igei hitvallás 
 

É: Áldott, a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából 

újjá szült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása 

által élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtelen és 

hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva 

számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, 

amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. 

Ezért tehát elméteket felkészítve, legyetek józanok és teljes 

bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus 

Krisztus megjelenésekor kaptok. 

Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel 

képmutatás nélküli testvérszeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből 

szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból 

születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. (1Pt 1,3-5.13.22-25) 

Gy: Ámen. 
 

V/a) Záróének (159) 
 

   Atya, Fiú, Szentlélek, Teljes Szentháromság, Egy és örök istenség 
 

V/b) Áldás 
 

L: A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el 

minket a Krisztus Jézusban, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, 

szilárdakká és állhatatosokká. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. 
 

Gy: Ámen. 
 

V/c) Befejező könyörgés 

L: Urunk, Krisztus, tarts meg minket  Gy: és szeretteinket, 
 

L: életünket és hitünket!   L és Gy: Ámen.  
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Esti áhítat Évszaki része Böjt idején  
 

I/a) Bevezető könyörgés 
 

L   Úristen, figyel-mez-zél a mi segítsé-günkre! Gy Uram Isten, si- 
 

      ess min-ket  megse - gí-te -ni      minden szük - sé  -  günk - ben, 
 

  Krisztus Jé- zu - sért,  mi  U- run - kért  és Meg - vál -  tón - kért. 
 

I/b) Esti dicséret (252/1-2) 
 

 Mennyei seregek, boldog tiszta lelkek, Az Úrra örökké, kik az égen néztek 
 

I/c) Esti bűnbánati ének (424/1-2) 
 

   Ó, mely boldog az oly ember éltében, Akit az Isten bévett kegyelmébe 
 

II/a) Évszaki zsoltár (141 zsoltárból) 
 

É Böjt idejében a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Hozzád kiáltok, Uram, siess segítségemre, 

 figyelj szavamra, ha kiáltok hozzád! 

Gy Jusson eléd imádságom, mint illatáldozat, 

 imára emelt kezem, mint esti áldozat! 

É Uram, tégy zárat a számra, 

 őrizd ajkaim nyílását! 

Gy Ne engedd, hogy szívem rosszra hajoljon, 

 hogy bűnös dolgot műveljek a gonosztevőkkel együtt; 

 finom falatjaikból nem akarok enni.  
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É Ha igaz ver engem, szeretetből van az, 

 olaj a fejemnek még feddése is. 

 Akik pedig gonoszságban élnek, azokért még imádkozom is. 

Gy Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentlélek Istennek. 

É Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

 és mindörökkön örökké. 

É/Gy Ámen. 
 

III/c) Responzórium 
 

É/Gy Tel -jes szív - vel   te - hoz - zád     ki - ál  -  tunk, 
 

        Hall  -  gass     meg  min - ket,      Úr     Is  - ten! 
 

É   És  ke - ressük a te                  i -  gaz - sá - go - dat, 
 

Gy   Hall-  gass    meg   min - ket,       Úr     Is   -  ten! 
 

É Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlé-lek Istennek, 

végül első két sort ismétli Gy 
 

III/c) Verzikulus 
 

É:    Az Úristen  parancsolt  az ő  angyalainak  tefelő - led, 

Gy: hogy megőrizzenek téged minden utaid  -   -   -  -  ban.  
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III/e) Nicea-Konstantinápolyi vagy Apostoli Hitvallás 

 

L: E nap végén is az egyetemes egyház közösségében valljuk. 
 

Gy: Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, 

minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. 

   Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, aki az 

Atyától született minden idő előtt, Isten az Istentől, világosság a 

világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől; született és nem 

teremtetett, az Atyával egylényegű, és általa lett minden. Értünk emberekért 

és üdvösségünkért leszállt a mennyből. Megtestesült a Szentlélektől és Szűz 

Máriától, és emberré lett. Keresztre feszítették Poncius Pilátus alatt, 

kínhalált szenvedett, és eltemették, harmadnapon feltámadt az Írások szerint, 

fölment a mennybe, ott ül az Atya jobbján, újra eljön dicsőségben ítélni 

élőket és holtakat, és uralmának nem lesz vége. 

   Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól 

származik, akit az Atyával és Fiúval együtt imádunk és dicsőí-tünk, és aki 

szólt a próféták által. Hiszem az egy, szent, egyetemes és apostoli egyházat. 

Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak 

föltámadását és az eljövendő örök életet. Ámen. 

 

IV/a) Magnificat 
 

Antifóna    

                     Krisztust, Üdvö-zí-tőn-ket, ö-rök Is-tent, Má-ri-a  Fi-át 

                       dicsérjük ö-rök-ké. Á-men. 
 

 I.   Ma- gasztalja *  az  én lelkem az U-rat 
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II. És örvendez az én lelkem *  az  én megtartó Is- tenemben 

I.   Mert reátekintett szolgálóleánya alázatos állapotjára, * 

 és íme, boldognak mond minden nemzedék. 

II. Mert nagy dolgokat tett velem a Hatalmas, * és szent az ő neve. 

I.  Irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre * azokon, akik őt félik. 

II. Hatalmas dolgokat cselekszik karjával, *  

 szétszórja a szívük szándékában gőgösöket. 

I.  Uralkodókat dönt le trónjukról, * és magasra emel megalázottakat. 

II. Éhezőket halmoz el javakkal, * és üres kézzel küld el gazdagokat. 

I.  Felkarolja Izráelt az ő szolgáját, * és megemlékezik irgalmáról. 

II. Amint megígérte atyáinknak, * Ábrahámnak és magvának örökké. 

I./II. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. 

       Miképpen kezdetben, most és mindenkor * 

 és mindörökkön-örökké. Ámen. 
 

Antifóna megismétlése 

 

V) Benedicamus 
 

L   A  te - rem - tő   Atya   Isten,   és meg-vál-tó    Fi- ú   Isten, 

Gy Mindnyájan, mi  keresztyének, fél-jük  Istent, mint U - runkat, 

   Ví - gasz-ta-ló  Szent-lé - lek- kel   áldjon min-ket  ö- rök - ké. 

   és   di -csér-jük   i - gaz hit - ből   mind-ö - rökkön  ö- rök - ké. 
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Antifónás zsoltárgyűjtemény 
 
3. zsoltár 
 

       Kö-nyö-rülj raj-tunk, Úr Is-ten,   és hall-gasd meg  a  mi  i - mád-sá-gun-kat! 
 

t.8.      
 

1. Uram, mily sok ellenségem van, * mily sokan támadnak rám! 2. Sokan mondják 
rólam: * Nem segít rajta Isten!  3. De te, Uram, pajzsom vagy nekem, * dicsőségem, 
aki fölemeled fejem. 4. Hangosan kiáltok az Úrhoz, * és ő meghallgat szent hegyén. 
5. Lefekszem, alszom és fölébredek, * mert az Úr támogat engem. 6. Nem félek a 
sokezernyi néptől, * amely körülvett engem. 7. Állj mellém, Uram, szabadíts meg, 
Istenem! * Hiszen te vered arcul minden ellenségemet, kitördeled a bűnösök fogait! 
8. Az Úrtól jön a szabadítás. * Legyen áldásod népeden! | Dicsőség az Atyának és a 
Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és 
mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna 
 
 

31. zsoltár 
 

     Légy né- kem  kő- szá - lam,  én   Is - te - nem! 
 

t.6.     

 

1. Tebenned bíztam Uram, + Uram, ne szégyenüljek meg soha, * igazságoddal 
szabadíts meg engem! 2. Hajtsd hozzám füledet, * siess, ments meg engem! 3. Légy 
nékem erős kőszálam, * erős házam, hogy megtarts engem! 4. Mert te vagy az én 
sziklaváram; * a te nevedért vezess és terelgess engem! 5. Szabadíts ki engem a 
hálóból, amelyet titkon vetettek nekem, * mert te vagy az én erősségem. 6. Kezedre 
bízom lelkemet, + te váltasz meg engem, * Uram, hűséges Isten. | Antifóna | 7. 
Vígadok és örvendek a te jóvoltodnak * mert látod nyomorúságomat, ismered lelkem 
szorongásait. 8. Nem adtál engem az ellenség kezébe, * tágas térre állítottad 



86 

 

lábamat. 9. Én pedig, Uram, tebenned bízom, + vallom, hogy te vagy Istenem. * 
Kezedben vannak életemnek napjai. 10. Ments meg engem ellenségeimtől, * ments 
meg üldözőim kezéből! 11. Világosítsd meg orcádat a te szolgádon, * jóvoltodból 
tarts meg engem! 12. Szeressétek az Urat, ti minden hívei, * az állhatatost megtartja 
az Úr. 13. Legyetek erősek és bátor szívűek, * várjátok az Urat reménységgel! | 
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, 
most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna 
 
 

32. zsoltár 
 

     Bol- dog az az em- ber,  ki- nek az  Úr nem ró- ja  fel   bű- nét, 

         és  ki- nek lel- ké- ben sem- mi  ál- nok- ság  nin- csen. 
 

t.3.    

 

1. Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, * akinek vétke eltöröltetett. 2. Boldog 
ember az, kinek az Úr nem rója fel bűnét, * akinek lelkében álnokság nincsen. 3. Míg 
elhallgattam bűneimet, * megavultak csontjaim a napestig való jajgatásban. 4. Mert 
éjjel-nappal rám nehezedett kezed, * erőm ellankadt, mint a nyár hevében. 5. Ezért 
vétkeimet megvallottam néked, * és az én hamisságomat el nem fedeztem. 6. Azt 
mondtam: + bevallom álnokságomat az Úrnak, * és te megbocsátottad bűneimet. 
7. Hozzád fohászkodjék ezért minden hívő, * amíg megtalálhat! 8. Ha a nagy vizek 
kiáradnak, * azok sem érik el őket. 9. Te vagy az én oltalmam a háborúságban, * a 
szabadulás örömével végy körül engem! 10. Vigadjatok az Úrban, és örüljetek, ti 
igazak, * örvendezzetek mindnyájan, ti tiszta szívűek! | Dicsőség az Atyának és a 
Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és 
mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna  
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38. zsoltár 

 
Böjti antifóna 

     El- jöt- tek már né- künk a bűn- bá- nat- nak nap- ja - i 

         bű- ne- ink- nek vált- sá- gá- ra,  lel- künk- nek üd- vös- sé- gé- re. 
 

 t.8.    

 

1.Uram, ne fenyíts meg engem haragodban, * felindulásodban ne ostorozz engem! 
2. Mert nyilaid belém hatoltak, * és a te kezed is rám nehezült. 3. Mert bűneim 
összecsaptak fejem fölött, * súlyos teherként nyomnak lefelé. 4. Uram, előtted van 
minden kívánságom, * és nincs rejtve előtted sóhajom. 5. Szívem remeg, erőm 
elhagyott, * szemem világa is odavan. 6. Szeretteim és barátaim elhagynak, mert 
csapás ért, * rokonaim is elhúzódnak tőlem. 7. Ezért csak tebenned reménykedem, 
Uram, * hallgass meg, és felelj, Uram, Istenem! 8. Hiszen már közel vagyok az 
eleséshez, * és fájdalom gyötör szüntelen. 9. Bizony, megvallom bűnömet, * 
bánkódom nagyon vétkeim miatt. 10. Ne hagyj el engem, Uram, * Istenem, ne légy 
távol tőlem! 11. Siess az én segítségemre, * ó, Uram, én szabadítóm! | Dicsőség az 
Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, most és 
mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna 

 
43. zsoltár 
 
Böjti antifóna 

        Az  én é-le-tem-re  es-kü-szöm, úgy mond az Úr Is-ten, nem a-ka-rom   

 
          a   bű- nös-nek  ha- lá-  lát,  de  hogy in-  kább meg-tér-jen  és    él-jen. 
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t.3.    

1. Ítélj meg engem, Istenem, + oltalmazd ügyemet a gonoszokkal szemben! * Az 
álnok és hamis emberektől szabadíts meg engem! 2. Te vagy oltalmazó Istenem, * 
miért taszítottál el engem? 3. Miért kell gyászban járnom, * az ellenség miért 
háborgat? 4. Küldd el világosságodat és igazságodat, * hogy azok vezéreljenek 
engem! 5. Vigyenek el engem szentséged hegyére * és a te hajlékaidba, 6. hogy 
bemenjek az Isten oltárához, + az én vigasságom és örömöm Istenéhez, * hadd 
magasztaljalak ott hárfával Istenem! 7. Miért csüggedsz el én lelkem, * miért 
háborogsz énbennem? 8. Bízzál Istenben, mert még hálát adok néki, * ő az én 
Szabadítóm, ő az én Istenem. | Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a 
Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-
örökké, ámen. | Antifóna 
 
 

63. zsoltár 
 

    Már pir-ka-dat-kor ke-res-lek té-ged, és só-vár-gok,  hogy lás-sam ha-tal-mad. 
 

t.7.     

 

1. Ó, Isten, te vagy az én Istenem, * már pirkadatkor téged kereslek. 2. Téged 
szomjaz az én lelkem, + utánad sóvárog testem, * mint kiszikkadt kopár sivatag. 3. 
Így nézek tereád szentélyedben, * hogy megláthassam hatalmadat és dicsőségedet. 
4. Mert kegyelmed jobb az életnél is, * az én ajkam téged dicsőít. 5. Ezért áldalak, 
amíg csak élek, * kezemet a te nevedben emelem imára. 6. Mintha bőséges 
táplálékkal telnék meg lelkem, * mikor ujjong az ajkam, és téged dicsérlek. 7. Mikor 
ágyamban fekszem, rád emlékezem, * mikor ébren virrasztok, felőled gondolkodom. 
8. Mert te voltál az én segítségem, * és a te szárnyaid árnyékában örvendezem. 9. 
Hozzád ragaszkodik az én lelkem, * jobboddal te támogatsz engem. | Dicsőség az 
Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, most és 
mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna 
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70. zsoltár 
 

       Hát- ra tér- je- nek  és meg- szé- gye- nül-  je- nek, 

       kik go- no- szat gon-dol-nak né-kem. 

t.8.       

 

1. Istenem, ments meg engem, * Uram, siess segítségemre! 2. Szégyenkezzenek és 
pironkodjanak, akik életemre törnek! * Riadjanak vissza, és érje gyalázat azokat, akik 
bajomban gyönyörködnek! 3. Távozzanak megszégyenülve, * akik hahotázva 
beszélnek rólam! 4. Örüljenek és örvendezzenek benned mindazok, akik téged 
keresnek! * Akik szabadításodra vágyódnak, hadd mondhassák mindig, hogy nagy 
az Isten! 5. De én elesett és szegény vagyok, + siess hozzám, Istenem! * Te vagy 
segítségem és megmentőm, Uram, ne késlekedj! | Dicsőség az Atyának és a Fiúnak 
* és a Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és 
mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna 

 

71. zsoltár 
 

     Én  Is- te- nem,  ments meg  en- gem  a  go- nosz  ke- zé-  ből! 
 

t.8.   

 

1. Tebenned bízom, Uram, * ne szégyenüljek meg soha! 2. A te igazságod szerint 
ments meg, + szabadíts meg engem! * Hajtsd hozzám füledet, és tarts meg engem! 
3. Légy erős kőváram, ahová mindenkor mehetek, * melyet segítségül rendeltél, hogy 
megmeneküljek. 4. Istenem, ments meg a gonosz kezéből, * az álnok és erőszakos 
bűnök markából! 5. Mert te vagy, Uram, reménységem, * te vagy, Uram, bizodalmam 
gyermekségemtől fogva. 6. Szinte csodának tartják már életem sokan, * mert te vagy 
erős oltalmam. 7. Öregségem idején se vess el magadtól, * mikor elfogy az erőm, ne 
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hagyj el engem! 8. Mert sok nyomorúságot és bajt láttattál velem, + de újból életre 
keltesz, * a föld mélyéből újra fölhozol. 9. Ismét naggyá teszel, * hozzám fordulsz, és 
megvigasztalsz. 10. Ujjong az én ajkam, ha néked énekel, * és ujjong a lelkem is, 
amelyet megváltottál. | Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | 
Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | 
Antifóna 
 
 

79. zsoltár 
 

        U- ram,  légy    ke- gyel-mes      a   mi   bű- ne- ink – nek. 

t.8.       

 

1. Ó, Isten! Pogányok törtek örökségedre, * meggyalázták szent templomodat, 
romhalmazzá tették Jeruzsálemet. 2. Szolgáid holttestét az ég madarainak adták 
eledelül, * híveid testét a föld vadjainak. 3. Úgy ontották vérüket Jeruzsálem körül, 
mint a vizet, * és nem temette el őket senki. 4. Csúffá lettünk szomszédaink előtt, * 
környezetünk gúnyol és kinevet. 5. Uram, meddig tart még haragod? * Meddig lobog 
tűzként indulatod? 6. Töltsd ki lángoló haragodat a pogányokon, akik nem ismernek 
téged, * az országokon, ahol nevedet nem hívják segítségül! 7. Mert megemésztették 
Jákóbot, * és lakóhelyét elpusztították. 8. Ne ródd fel nekünk az elődök bűneit, * siess 
felénk irgalmasan, mert igen elesettek vagyunk! 9. Segíts meg bennünket, szabadító 
Istenünk, a te neved dicsőségéért! * Ments meg minket, és nevedért bocsásd meg 
vétkeinket! 10. Ne mondhassák a pogányok: + Hol van az ő Istenük? * Legyen 
nyilvánvalóvá előttünk, hogy bosszút állsz a pogányokon szolgáid kiontott véréért! 
11. Jusson eléd a foglyok sóhajtása, * tartsd meg a halálraítélteket, mert hatalmas a 
te karod! 12. Hétszeresen fizesd vissza szomszédainknak a gyalázatot, * amellyel 
téged illettek, Uram! 13. Mi pedig, a te néped, legelődnek nyája, + örökké 
magasztalunk téged. * Nemzedékről nemzedékre mondunk dicséretet neked. | 
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, 
most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna 
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80. zsoltár 
 

        Lá- to- gass meg   min - ket         a te   sza- ba- dí - tá- sod - dal. 
 

t.8.       

 

1. Figyelj ránk, Izráel pásztora, + aki úgy terelgeted Józsefet, mint egy nyájat! * Te, 
aki kerúbokon trónolsz, jelenj meg ragyogva 2. Efraimnak, Benjáminnak és 
Manassénak! * Mutasd meg hatalmadat, jöjj segítségünkre! 3. Istenünk, újíts meg 
bennünket! * Ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk! 4. Uram, Seregek 
Istene, * meddig lángol még haragod néped imádsága ellenére? 5. Kenyér helyett 
könnyel etetted őket, * bőségesen adtál inni könnyeket. 6. Te okoztad, hogy 
civakodnak velünk szomszédaink, * ellenségeink pedig gúnyolnak minket. 
7. Seregek Istene, újíts meg bennünket! * Ragyogtasd ránk orcádat, hogy 
megszabaduljunk! 8. Egy szőlőtőt hoztál el Egyiptomból. * Népeket űztél el, ezt meg 
elültetted. 9. Helyét elegyengetted, gyökeret vert, * és ellepte a földet. 10. Árnyéka 
hegyeket borított be, * vesszői vetekednek a hatalmas cédrusokkal. 11. Indáit a 
tengerig növesztette, * hajtásait a Folyamig. | Antifóna | 12. Miért romboltad le 
kerítéseit, * hogy szedhessen róla, aki csak arra jár?! 13. Lerágja az erdei vadkan, * 
és abból legel a mezei vad. 14. Seregek Istene, fordulj hozzánk! * Tekints le az égből, 
lásd meg és gondozd ezt a szőlőt! 15. ltalmazd, amit jobboddal ültettél, * és a fiút, 
akit magadnak neveltél! 16. Pusztuljanak el dorgálásodtól, * akik fölperzselték, 
levagdalták! 17. Legyen kezed azzal a férfival, + jobbod azzal az emberrel, * akit 
magadnak neveltél! 18. És mi nem pártolunk el tőled. * Tarts életben bennünket, és 
mi segítségül hívjuk nevedet. 19. Uram, Seregek Istene, + újíts meg bennünket! * 
Ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk! | Dicsőség az Atyának és a Fiúnak 
* és a Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és 
mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna 
 
 

121. zsoltár 
 

      Az Úr - tól jön   a  mi se-gít-sé-günk. 
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t.1.      

 

1. Szemeimet a hegyekre emelem: * Honnan jön az én segítségem? 2. Az én 
segítségem az Úrtól jön, * aki teremtette a mennyet és a földet. 3. Nem engedi, hogy 
lábad meginogjon, * nem szunnyad el a te őriződ. 4. Bizony, el nem szunnyad, * és 
nem alszik Izráel őrizője. 5. Az Úr a te őriződ, * az Úr a te árnyékod jobbod felől, 
6. hogy a nap tüze nappal ne sértsen téged, * sem éjjel a hold meg ne ártson. 7. Az 
Úr megőriz téged minden gonosztól, * megőrzi a te lelkedet. 8. Megőriz az Úr 
jártadban-keltedben, * mostantól fogva mindörökké. | Dicsőség az Atyának és a 
Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és 
mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna 
 
 

123. zsoltár 
 

Antifóna bűnbánati időben 
 

     A  mi   bű-ne-ink,  U-ram Is-ten, na-pon-ként  kí-noz-nak kí-sért-ve ben-nün-ket,   

          de  ké-rünk té-ged, U-ram, sza-ba-díts meg min-ket   a  go-nosz-tól   

 
           ma  és  é- le-tünk-nek  min-den   i-  de- jé- ben! 
 

t.1.      
 

1. Hozzád emelem tekintetemet, * aki a mennyekben lakozol. 2. Ahogy a szolgák 
szemei néznek uruknak kezére, * ahogy a szolgálólány szeme néz úrnője kezére, 
3. úgy nézünk az Úrra, a mi Istenünkre, * mígnem megkönyörül rajtunk. 4. Könyörülj 
rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk, * mert igen elteltünk gyalázattal! 5. Mert igen eltelt a 
mi lelkünk, * hogy a gazdagok csúfolnak és a kevélyek gyaláznak. | Dicsőség az 
Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, most és 
mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna 


